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Fenomenoj de nestabileco ĉe la metaloj

Pro la kom plikeco de la senteblaj fenom enoj, 
per kiuj la ĉeesto de la objektoj, estajoj, ŝtofoj 
estas al ni ekscitata, la spirito, (dank ’al natura 
inklino al la sim pleco) m em forigas la akcesorajn 
karakterojn, nur retenante la ĉefan, kiu nepre 
sentiĝas.

Tiam aniere, ni konstruas por ni sim plan bildon  
de la m ondo, skem on kiun la m em oro facile en- 
registras, sed kiu ofte tre m alsimilas la realaĵojn.

Ekzem ple, la vorto « m etalo » ĝenerale instigas 
ideon de m aterio rigida kiel apogstango aŭ fleks- 
ebla kiel risortbando kaj naskanta per bato spe- 
cialan sonon : m etalan bruon de la sonoriloj, de 
la m oneroj kaj de m artelo sur am boso frapanta.

Sendube ĉiuj scias, ke fera aŭ kupra fadeno  
restas aliform ita post faldado, ke plum bo kaj 
stano povas doni nur nesonoran sonon, ke la 
hidrargo estas likvida ĉe la ordinara tem peraturo. 
Sed oni pensas ĝenerale, ke la m etaloj utiligantaj 
de la konstruistoj ne havas tiajn m alfortecojn, kaj 
posedas laŭokaze iun el am baŭ ecoj esence ne- 
cesaj al m etalo taŭga por konstruado : rigideco 
aŭ elasteco.

Aliflanke ĉiutaga eksperimento trudas al ni 
konstaton pri la surfaca difekteco de la plim ulto  
el la m etaloj, kaŭzata de la m alfavoraj veteroj, 
de la akvo, de la fingroj, de la acidoj, de la m anĝ- 
ajoj. Oni m alpli scias, ke, ĉirkaŭ ni, en la m etaloj 
kiujn ni uzas, kiujn oni utiligas por konstruaĵoj, 
m aŝinoj, povas okazi m alrapidaj aliform iĝoj, en  
ilia internaĵo, kaj ŝanĝi, post kelka tem po, la 
proprecojn de la m etalo.

Ne tem as pri la spontanea kontinua evoluado  
de la radioaktivaj m etaloj, kiuj post iu tem po ali- 
form iĝas kaj perdas sian energion kaj ŝtofon ; sed  

la ĉiujara observado de la uzataj m etaloj kaj pre- 
cipe la sciencaj serĉadoj faritaj de m ultaj jaroj 
en laboratorioj, ĉe kiuj la proprecoj de la m etaloj 
kaj de la alojaĵoj estas atentege ekzam enitaj laŭ 
ĉiuj aspektoj, m ontris tutan serion de fenom enoj 
de ŝanĝem eco, m ekanika aŭ fizikokem ia, certe 
nekonataj de la plim ulto de la publiko. Kontraŭe, 
la m etiistoj ilin bone konas, ĉar ili devas zorge 
atenti pri tiuj fenom enoj, kiujn ili ĉiam  renkontas, 
utiligante la m etalojn por la konstruado. Konan- 
te tiujn fenom enojn, oni studis ilian m ekanism on  
por ilin forigi aŭ utiligi por la profito de la tek- 
ni  kajoj.

1° FLUADO PRO ŜARĜADO. Pri la dom oj, 
pri la artverkoj kaj pri la m aŝinoj, la konstruistoj 
klopodas uzi m aterialojn praktike ne aliformig- 
eblajn de la fortoj aplikataj dum la servoj, aŭ  
konservantajn elastecon sufican por repreni sian 
form on kaj antaŭajn dim ensiojn, ĉiufoje kiam la 
forto ĉesas. Tiuj kondiĉoj estas preskaŭ realigataj 
se la aplikata forto estas m alpligranda ol ŝarĝo  
nom ita: « praktika elasta lim o n, kies valoro spe- 
ciala por ĉiu m etalo estas unu el la karakterizaj 
ecoj de tiu m etalo; ĝi valoras ĉirkaŭ 25 kg. po  
kvadrata m ilim etro por la ordinaraj ŝtaloj de la 
m etalaj ĉarpentraĵoj, kaj povas superi 100 kg. po  
kvadrata m ilim etro por la specialaj ŝtaloj utilig- 
ataj en la aŭtom obiloj kaj avionoj.

En la sciencaj serĉadoj, ĉiufoje kiam baro estas 
forĵetita, ĉiufoje kiam  progreso estas farita, novaj 
m alfacilaĵoj ekestas. Dank ’ al siaj pli kaj pli per- 
fekt igitaj m ezuriloj la m etrologistoj sukcesis 
m ontri, ke la plej elasta ŝtofo neniam revenas ĝis 
sia antaŭa form o post ĉesado de la forto. Eĉ, 
kiam trabo konstante subportas ŝarĝon m alpli 
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grandan ol la elasta praktika lim o, sia plilongiĝo 
ne lim iĝas laŭ la elasta plilongiĝo tuj sekvanta 
aplikadon de la forto. Tiu plilongiĝo daŭras sen- 
fine laŭ rapideco treege m algranda, sed kiun oni 
sukcesas konstati dank ’ al tre precizaj m ezuriloj: 
oni diras, ke la m etalo « fluas » laŭ la tem po.

Tiu konstanta fluado apenaŭ konstatebla en la 
plim ulto el la m etaloj uzataj, ĉe la ordinara tem - 
peraturo, en la konstruaĵoj kaj la m aŝinoj, estas 
sufiĉe granda por ebligi konstaton en la aliform- 
iĝeblaj m etaloj, ekzem ple kupro, plum bo kaj tre 
varm iĝintaj ŝtaloj, ĉiu scias, ke ĉe tem peraturo  
de forĝado, ĉirkaŭ 900 aŭ 1000", ŝtalo fluas kaj 
aliformiĝas sub la m artelo de la forĝisto. Sed  
fluado okazas ĉe tre m alpli altaj tem peraturoj : 
ĉe 400", 450", 500°, tem peraturoj de funkciado  
de la grandaj m odernaj Centraj Elektrejoj; nece- 
sas atenti ĝin en la kalkuloj pri resisteco de la 
kaldronkorpoj, vaportuboj, arm aturoj kaj rotoroj 
de turbom aŝinoj. Pro tio oni decidis fari, en spe- 
cialigitaj laboratorioj, m ultajn precizajn m ezurojn 
por trovi la rapidecojn de fluado de la ŝtaloj ĉe 
diversaj tem peraturoj kaj ŝarĝoj, kaj, el tiuj sci- 
igoj, eltiri la fortojn uzeblajn sendanĝere de la 
m etaloj de tiuj aparatoroj.

Sim ilaj problem oj prezentiĝas en la petrolaj in- 
dustrioj. kie la faroj de «krakigo» (cracking). 
por la transform ado de la pezaj oleoj en m al- 
pezajn esencojn, efektiviĝas sub forta prem o, ĉe 
tem peraturoj de 500".

En la eksplodm otoroj la klapoj, iafoje ruĝiĝitaj 
de la ellasantaj gasoj, estas konstante m artelataj. 
Tiuj oftegaj batoj sur m etalo ĉe tiuj tem peraturoj, 
produktas, post longa tem po, aliform iĝojn aŭ  
rom pojn de klapovergoj, se ilia dikeco ne estas 
pro tio kalkulita.

La m uelebleco de la m etalo ĉe altaj tem i>era- 
turoj fcstaŝ utiligata por forĝado. lam enigado aŭ  
fadenigado per prem ado; oni trudas la m etalon, 
puŝatan de fortega piŝto, trairi fadenigilon, el kiu  
ĝi eliras kiel stango aŭ tubo de definita profilo.

2". M ALJUNIGO. Oni estis treege surprizata 
kiam , en 1910, oni sciiĝis, ke alum ina alojaĵo al- 
lasita m em ŝanĝiĝas. Neniu teorio ebligis klarigi 
pro kio, m etalo havanta, ĉe definita m om ento, 
m ekanikajn proprecojn, povus post 48 horoj pre- 
zenti tute m alsam ajn proprecojn, ne suferinte 
tem peraturajn variaĵojn aŭ m ekanikan laboradon.

Diversloke entreprenitaj serĉadoj pri tiu feno- 

m eno m ontris, ke ne nur ĝi ne estas escepta, sed  
kontraŭe estas generala.

Neniu fenom eno estas subita, eĉ la eksplodoj; 
ĝenerale ju pli m alalta estas la tem peraturo, des 
pli m alrapida estas la evoluado kaj ĝi povas daŭri 
dum jaroj. La m alrapideco estas kaŭzata de la 
pasivaj rezistadoj, veraj frotadaj fortoj internaj. 
Tiun evoluadon oni nom is « m aljuniĝo ».

Por ke tiu m aljuniĝo efektiviĝu, necesas, ke la 
m etalo estu m etita en m alekvilibra stato, per 
varm igado sekvata de rapida m alvarmigado aŭ  
per m alvarm a aliform igado. Oni studis unue la 
m aljuniĝon post varm hardiado, kaj due la m al- 
juniĝon post m aŝinhardado.

La unuan kaŭzas m alrapida precipitado de unu  
el la elem entoj de la alojaĵoj. Kom ence la varm ig- 
ado solvigas tiun elem enton en la solidan alojaĵon. 
La rapida m alvarm igado konservas ĝin en solida 
solvaĵo, dum per m alrapida m alvarm igado ĝi 
apartiĝus laŭ tre m algrandaj elem entoj. Sekve la 
m etalo estas m alekvilibra ĉe la ordinara tem pe- 
raturo, kaj la restarigo de la ekvilibro per m al- 
rapida apartigo de la sorbata elem ento kaŭzas la 
m aljuniĝon.

La rapideco de la m aljuniĝo cetere estas pli- 
grandigata de m allonga ĉeestado en tem peraturo  
de 10 aŭ 200", kio evitas atendi dum tagoj 
realiĝon de la dezirita rezisteco. Tiu m etodo estas 
nun oftege aplikata al la duralum ino, kiu kon- 
sistigas arm aturon de m ultaj aeroplanoj kaj di- 
rekteblaj aerostatoj.

De kelkaj jaroj oni pristudas alojaĵojn de glu- 
cinio, m etalo kiu kaŭzas eksterordinarajn pertur- 
bojn en aliaj m etaloj kaj speciale pligrandigas la 
resistecon per m aljuniĝo.

Pri m aljuniĝo post m aŝinhardado, la kaŭzo de 
tiu fenom eno estas sufiĉe m istera. Se oni tiras 
ŝtalstangon ĝis ĝi plilongiĝu daŭre laŭ unu triono 
de ĝia longeco, oni konstatas grandajn ŝanĝojn  
de ĝiaj karakterizaĵoj, kiuj varias laŭ la longeco  
de la tem po post la plilongiĝo.

Per la novaj m etodoj de m etalografio, oni povas 
precizege ekzam eni tiajn ŝanĝojn. Oni m ordigas 
la poluritan surfacon de la m etalo per acido aŭ  
alia ŝtofo, ekzem ple oksala reakciilo. Tiam  aperas 
diversaj m alsim ilaj aspektoj en la m ikroskopo.

La unua bildo, ĉi tie alm etita, m ontras pecon de 
ŝtalo, krudfandverŝita, sur kiu oni vidas aŭsteni- 
terojn; kiam  tiu ŝtalo estas prilaborita forĝe, m ai- 
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hardetita je 1050 gradoj, m alvarm igita per aero, 
ĝi aspektas kiel en la dua figuro, m ontrante vid- 
eblajn m aklojn(l); aliparte, kiam ĝi estas, post 
forĝado, m alvarm e lam enigita, la as|>ekto fariĝas 
tiu de la tria figuro, ĉe kiu oni vidas klare glit- 
liniojn.

Resum e, post prilaborado de m etalo, nevideblaj 
ŝanĝoj okazas m alrapide en ĝi, kaj ŝanĝas ĝiajn 
ecojn. Nun oni konas la fenom enon kaj oni povas 
eviti ĝiajn danĝerajn sekvojn. Eĉ oni sukcesis 
utiligi tiujn ŝanĝojn.

Jen iu el la plej rim arkindaj progresoj de'da 
m etala scienco.

J. Galibourg, 

esperantigis Rollet de 1’lsle.
Fig. 2.

(’) france: macles.

Fig. 1. — Ŝtalo 18/8.

▼▼ ▼

Fig. 3.

NOTO. —  La fotografaĵoj, kiuj ilustras tiun artikolon, estas pruntedonitaj de la franca « Revue 
de m etalurgie » kaj estas elprenitaj el disertacio de S-roj Van den Bosch kaj Vialle, titolita 

« M etallographie des aciers inoxydables ».
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Aplikenda Statistiko

Dum jarcentaro antaŭ Galileo oni abom enis 
krudaĉan naturon kaj ŝpinis teorion pri natura 
fenom enaro el nuda pensado. Al ili la m anko de 
harm onio inter teorio kaj naturo estis pruvo pri 
la neperfekteco de naturo.

KANT en sia KRITIKO PRI PURA REZONO  
definitive m ontris kiel nevalora estas tia apriora 
logiko. Hodiaŭ la m oderna scienculo eksperim en- 
tas, postulante de patrino Naturo m em pri ŝia 
propra universo, sciante ke ŝi estas plej kom pe- 
tenta pri sia leĝaro. De tago al tago la linio inter 
fantazio kaj fakto estiĝas pli klara, kaj la scienc- 
isto devas esti ĉiam konscia pri la fako en kiu li 
eksperimentas. Kom preneble li ankaŭ ŝpinas teo- 
rion sed nur per aposteriora procedo. Dum la ja- 
roj de la dudeka jarcento, tie kaj aliloke, pro- 
gresem a lingvisto ludetas per la scienceca siste- 
m o tiel trovante m ulton valoran sed la m ezulo  
en tiu fako ankoraŭ restas en la Galilea periodo. 
Psikologiisto en Kolum bia Universitato, Profe- 
soro Thorndike, kom pilis m ulton da statistiko  
pri la angla lingvo, sed laŭ la rapideco de pro- 
greso en la uzo de tiu statistiko, jardekoj pasos 
antaŭ ol la konkludoj filtriĝos suben tra la teo- 
riaĉoj en la lernejojn kie oni povas praktike uzi 
ilin. Se la edukistaro en la plej granda lingvo en  
la m ondo plejparte ignoras tiun statistikon, kion  
oni |>ovas diri pri la sorto de m ulte pli profunda 
kaj plena statistikaro en kaj pri Esperanto ? Vort- 
ofteco; jen la tem o de tiu ĉi artikolo.

A — LISTO DE LIBROJ.
1. ORIGINALA VERKARO — Zam enhof.
2. Viktim oj — Baghy.
3. Hura — Baghy.
4. M r. Tot Aĉetas m il Okulojn —  Forge.
5. Eŭropo ĉe Abism o —  Nitti.
6. Vortoj — Lanti.
7. La Devo —  Naville.
8. Legu kaj Parolu —  Supichova.
9. Jarm iloj Pasas —  Haefker.

10. Historio de Esperanto —  Privat.
I 1. ĉirkaŭ la M ondo kun la Verda Stelo —  

Scherer.
12. Quo Vadis — Sienkiewicz.
13. Petrolo —  Sinclair.
14. Jim m ie Higgins — Sinclair.

15. Vojo Returne — Rem arque.
16. Plena Vortaro —  SAT.
17. ĉefartikoloj el ESPERANTO — UEA.

B — LISTO DE STATISTIKTEMOJ.
Prepozicioj el 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, li, 

15 en E.
Afiksoj el 1, en E. El 3 en ES. (Feb. 1933). 
Korelativoj el 1, en E. El 3 en ES. (Feb. 1933). 
Participoj el 1 en E. El 3 en ES. (Feb. 1933). 
Vokaloj el 17, en 5G (M arto 1932). 
Konsonantoj el 2, en H.
DE-signifoj el 1,3, 4, 12, 13 en SG. (Julio

1936) , SU.
JE-signifoj el 1, en SG. (Sep. 1936), el 3, 12, 

en M .
Duobloj verboj el 1, 14, enSG. (Sep. 1936), SU. 
Vortolongo el 16, en M .
Vokaloj akcentataj el 16 en M . 
Diskuto ĝenerala SG. (Nov. 1936), H. (Jan. 31.

1937) .

C — LISTO DE ELDONAĴOJ KIE APERIS 
LA STATISTIKAJ STUDOJ.

E. Enciklopedio, sub rubriko VORTOFTECO. 
SU. Suplem ento al la supra eldonota.
SG. Scienca Gazeto.
ES. ESPERANTO de UEA.
H. Heroldo.
M . En m anuskripto ankoraŭ.

En la B-listo oni legas ke statistikoj pri la libroj 
nom bre m ontritaj en la A-listo, estas troveblaj en  
la C-listo.

Se oni deziras scii la statistikojn pri la ofteco 
de la dudek apartaj signifoj de la prepozicio DE, 
oni konsultus la SCIENCAN GAZETON, kaj se 
oni deziras scii la oftecon de korelativoj el la 
ORIGINALA VERKARO, oni konsultos la EN- 
CIKLOPEDION. Se oni volas scii la precizan da- 
ton de ĉiu JE-uzo, oni konsultu SCIENCAN GA  
ZETON.

Vortofteco ne pruvas ĉion. Vortofteco ne pru- 
vas gravecon laŭ absoluta vidpunkto, sed nur re- 
lativan gravecon por lernanto. En m atem atiko la 
kvin plej gravaj nom broj estas ekster dubo, —  
0-1-3.14159-e, kaj i. Se oni farus statistikon per 
kalkulo oni ne trovus, ke tiuj kvin nom broj estas 
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uzataj la plej ofte. La influo de la nom broj estas 
ĉiam sentata sed ne ĉiam esprimata. Kiu profite 
povus studi statistikon ? La edukisto trovus la 
plej instruindajn form ojn; la stilisto kom parus la 
form ojn de aliaj verkistoj: la historiisto konstatus 
la evoluon de form oj; la verkisto evitus la trouzon  
de apartaj form oj; la gram atikisto trovus la plej 
klarigindajn form ojn ; la vortaristo scius la rela- 
tivan gravecon de variaj form oj kaj aranĝus la 
vortaran klarigon laŭ pli logika m aniero; la inter- 
naciisto konstatus ke la stilo estas nekredeble  
unuform a kaj ne laŭnacia; la poeto lernus la 
Zam enhofan fonetikon kaj guston; la reform isto  
vidus, ke sia servo estas jam superflua ; la alarm - 
isto vidus, ke sia tim o estas sen bazo; la funda- 
m entisto konstatus, ke estas io nova por sia stu- 
do; la sciencisto vidus, ke scienceca procedo an- 
kaŭ valoras en lingvista laboro; la neologism ulo  
kom prenus, ke la riĉeco de la lingvo estas nun  
preter sia supozado; la lernanto kuraĝiĝus per 
scio. ke ne ĉiu form o estas lerninda dum la unua 
jaro; kaj fine la esperantisto lernus, ke la lingvo  
kreiĝas ĉiufoje, kiam nova verkisto eniras nian  
rangon, aŭ kiam veterana verkisto skribas alian  
libron.

Lingvokom itatano Naokazu Kavvasaki, en Osa- 
ka. Japanujo, kom pilis statistikaron el la verkoj 
de Zam enhof pri la preciza m aniero laŭ kiu li 
kunaranĝis nesim plajn vortojn. ESPERANTO- 

LOG1A RAPORTO estas studinda de ĉiu poeto, 
stilisto, kaj fonetikisto. En Harkof, Sovetlando, 
laboras grupo, sed la tem o de la statistikoj tie, 
restas neanoncita. La libreto, KVARDEK JAROJ 
estas bona fonto |>or % -signoj pri la ofteco de 
radikoj el variaj libroj kaj gazetoj. Se ekzistas 
aliaj statistikistoj ili restas sen kono de la aŭtoro.

Post kvinjara studo de m ilionoj da vortoj la 
kom pilisto povas fari konkludon ke, —

A:
Oni perdas valoran tem pon lernante kaj in- 

struante nian lingvon per m isatento al statistike 
m ontreblaj neoftaj elem entoj.

B:
Eĉ la fundam entisto ne taksas Zam enhof laŭ 

la plena potenco de lia aŭtoreco.
C:
Ĉar oni nun scias pli da faktoj pri nia lingvo ol 

oni povos kom pili el la angla aŭ alia nacia lingvo 
dum la venonta centjaro, evidentas ke la esper- 
antista edukistaro havas grandan avantaĝon.

D:
De la statistika procedo, dependas laŭ granda 

m ezuro, la enkonduko en la lernejon.
E.
Neniu aŭtoro ĝis nun penetris al la roka fun- 

dam ento de la lingvo, aŭ tuŝis la lim on de ties 
esprim potenco. KENTO STANCLIFF,

Akron Ohio Usono.

La oceanografia muzeo de Monako

Sur la bordoj de la M editeranea M aro, en tiu  
belega regiono kiun la Francoj nom as « Cote 
d ’Azur », m eze de odoraj floroj, de kuriozaj ar- 
boj kaj de pentrindaj rokegoj, kuŝas la ĉarm a 
lando plena je lum o kaj koloroj, « M ONAKO  ».

Tie m ultaĵoj estas vidindaj, sed oni devas aten- 
tigi speciale pri la « Oceanografia M uzeo », kiu 
estas kreita de grava am iko de Naturaj Sciencoj 
kaj de Esperanto, Princo Albert de M onako.

Dum dudekkvin jaroj. Princo Albert donacis 
sian vivon, sian intelekton, sian m onon, al la stud- 
ado de Oceano. En la jaro 1900 li opiniis, ke 
estas necese kunm eti la kuriozaĵojn, de li akiri- 
tajn, en taŭgan lokon por la estontaj lernantoj. 
Do, li kreis tiun m uzeon, kies konstruajoj estas 

parte apogantaj, per gigantaj arkaĵoj, sur kolo- 
noj, kiuj, enradikigitaj en la ŝtonegojn m alsu- 
preniras ĝis la m aro.

En la etaĝoj, la vizitantoj adm iras la halegon  
por paroladoj kaj kongresoj, la skizojn de la ŝipoj 
utiligitaj de la Princo (la plej konata estas la 
«Princesse Alice»), la fiŝkaptaparatojn kaj la 
vitroŝrankojn en kiuj oni konservas la strangajn 
bestojn el la m arfundo eltiritajn.

En la m alsupra parto de la Konstruaĵo estas la 
Sanktejo de Aktiva Laboro. Tio estas la skribo- 
ĉam bro kaj la studoĉam bro de Doktoro Rl- 
CIIARD, nia em inenta sam ideano, m alnova m em - 
bro de ISAE, klera kaj tre estim ata kunlaborinto  
de la Princo, kiu organizis tiun adm irindaĵon kaj
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atente kontrolas la eksploradojn de nom braj lertaj 
Sciencistoj.

forgesi viziti tiujn akvariojn, kiuj estas el la plej 
m irindaj vidaĵoj el la m ondo. M . D. Dupuis.

II
Figuroj 1 kaj 2

Fiŝo kaj polpo postulantaj karesojn de la gardisto.
[Foto Trabut, ekskluziva propraĵo de la Akvarioj de la Oceanografia Muzeo de Monako.)

Tute neforgesebla vidajo estas la akvarioj, kiuj 
ege lum igataj m ontras al la vizitantoj la oceanan  
vivon m em . Tie ĉi vi povas vidi kiel vivas kaj 
m oviĝas nekonataj estaĵoj, floroj aŭ bestoj. Oni 
ne povas diri! lli luktas pro vivado, kaptas la 
vivantan nutraĵon... Tie oni vidas eĉ gigantajn 
keloniojn, kiuj ludas en grandegaj kuvoj. Pri tiuj 
akvarioj aperis, antaŭ kelke da tem po, en la fam a 
franca revuo, « Illustration », tre interesa arli- 
kolo de Sinjorino Oulie, el kiu, dank ’ al D-ro Ri- 
chard kaj lia klera kunlaboranto D-ro Oxner, ni 
elprenas kvar kuriozajn bildojn. Tiuj fotografaĵoj 
m ontras (1 kaj 2) kiam aniere dika fiŝo (10 kg.) 
kaj polpo ŝatas la karesojn de la gardisto. La fiŝo  
obeas tiun gardiston, kaj kiam li ordonas ĝi dan- 
cas kaj rondiras. La fotografaĵoj tri kaj kvar 
m ontras du krustacojn, kiuj estas tute m alsovaĝ- 
igitaj kaj m anĝas en la m ano de la gardisto. El la 
gravaj kaj allogaj eksperim entoj de D-ro Om er. 
oni povas citi fiŝojn, kiuj gajnas la m anĝaĵon tra- 
saltante ringon kaj scias, ke ili devas trasalti la 
ruĝan ringon kaj ne la verdan ringon.

Kiam  niaj kolegoj iros en M onakon, ili ne devos

Figuroj 3 kaj 4.

Krustacoj m anĝantaj en la m ano de la gardisto. 
(Foto Trabut, ekskluziva propejo de la Akvarioj de la Oceanografia Muzeo de Monako)

NOTO. — Ni sendas niajn sincerajn dankojn  
al D-ro Richard kaj al D-ro Oxner, kaj ankaŭ al 
la Direktoro de « Illustration ». La fotografaĵoj 
estas faritaj de sperta fotografisto Trabut.
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Pri kazerna rajono

Kazeina rajono vekas pli kaj pli la interesiĝon  
de la teksindustriistoj. Naskita en ltalujo, dum la 
etiopia m ilito, la fabrikado de kazein-rajono estas 
nun tiel perfektigita ke, oni povas rigardi la pro- 
blem on sukcese solvita. Ĝis antaŭ kelkaj jaroj, 
nur rajonoj el celulozo estis fabrikataj, ĉiuj ĝis 
tiam faritaj provoj por havi fibron kem ie sim ian  
al besta fibro m alsukcesis. La sciencistoj ne su- 
fiĉe klare vidis la gravecon de fibro ĝuanta la 
sam ajn proprecojn de lanoj. Fakte, kreante la 
novan kazein-rajonon, ili konsideris antaŭ ĉio, la 
aspekton kaj la dolĉan m olecon de I’ fibro korn- 
pare al lano. Sed estas aliaj proprecoj, kiuj tre 
gravas kaj havigas al la nova fibro ĝian ĝeneralan 
sukceson.

Fibro el kazeino ne feltiĝas; tiu m anko povas 
esti m alavantaĝo aŭ avantaĝo. Laŭ ni, ĝi estas 
avantaĝo, ĉar ne tuj oni teksos vestojn el nura 
kazein-fibro. Aldonante kazeinfibron al lano, an- 
taŭ la ŝpinado, oni ricevos teksaĵon m alfacile 
kuntiriĝeman : tio tre gravas por trikotaĵoj, 
ŝtrum poj, k.a.

Kazeinfibro tinkturiĝas sam e kiel lano; la far- 
boj donas sur ĝi tre sim ilan nuancon kiel sur 
lano. Tiel oni ne m alpliigas la elastecon de la 
lano, uzante acidajn farbojn; m ale estas kiam  
oni devas tinkturi en neŭtra bano, per rektaj 
farboj.

Ankaŭ rezistem a al karbum adoC) estas kazein- 
fibro, tiel ke, la teksaĵojn kun lano kaj kazeifibro 
oni povas karbum i; ne necesas uzi, ĉe la ŝpinado, 
jam karbum itan disan lanon. Tio estas avantaĝo  
rilate al la kostoj.

Eble, kelkaj legantoj aldonos, ke laŭ ili, ĉar 
kazeinfibro kostas pli kare ol lano, neniel avan- 
taĝa estas la enm ikso de tiu fibro al lano; ĝi pli- 
altigos la prezon de la teksaĵoj... Jes, certe, tiel 
longe kazeinfibro estos m ultekara, la fabrikantoj 
de teksaĵoj uzos ĝin per m algrandaj kvantoj. La 
nuntem pe sola avantaĝo estas, ke, per ĝi, estas 
kreeblaj novaj efektoj (-). kiuj povas plaĉi al la 
virina klientaro kaj fariĝi laŭm odaj ĉar novaj.

Iom post iom , la prezo de kazeinfibro m alaltiĝos, 
laŭm ezure kiam la fabrikado perfektigos. Plie, 
kazeino eble estos anstataŭigata de nova sinteza  
kem iaĵo m alpli kara, farita el senvaloraj karnoj 
aŭ sim ilaj ŝtofoj.

Ni opinias, ke la apero de la nova fibro m al- 
ferm as interesan kam pon por esploroj; ĝi ebligas 
kreadon de novaj artikloj (rol>oj, m anteloj, ka.).

Ni legis en la Revuo « TE1NTEX » de 15-a 
Aprilo 1937, ke en Leeuvvarden (Nederlando) 
estas konstruata uzino por fabriki la kazeinfi- 
bron, laŭ la itala m etodo (Lanital) ; sam e en Bre- 
da. Varsovio, ktp.

En ĉeĥoslovakio, ankaŭ laŭ la m enciita revuo, 
fabrikejo instaliĝis, kiu jam fabrikas potage 5 
tonelojn (5000 Kgm ) da kazeino disponota por 
kazeinfibro.

G. Saget.

(11 KARBUMI. — Agi sur lanon per diluita minerala acido, 
sekigi ĝin je temperaturo pli alta ol 100°, por detrui 
ĉiujn celulozajn erojn (pajlo, kotono, ks.). F.: Carbo- 
niser, Epailler. A.: to carbonis. G.: Karbonisieren.

EFEKTO. — Desegnaĵo, strio, apartaĵo videbla sur teks- 
aĵo, kaj ricevita per teksado (Teksa efekto), aŭ presado 
(Presefekto). — F.: Effet. A.: Effect. G.: Effekt.

Kursgvidanto !

Vi deziras por viaj lernantoj malkaran, 

praktikan Esperanto-lego- kaj lernolibron?

M E N D U TU J B IN D ITA N JA R K O LE K TO N D E

“LA JUNA VIVO”

—  (200-paĝa lib ro en arta kovrilo ) —

La prezo estas nur 11 fr.fk . —  1 .50  sv .frk .

—  G rupo j ricevas rabaton . —

PETU SENPAGAN SPECIMENON DE „LA  JU N A  

V IV O ", W est-G raftd ijk , N.H., NEDERLANDO
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Pumpilo MOUVEX
(Elparolu •• MUVEKS ”)

Ĉ IO N P U M P A S .

F lu ida jn likvaĵo jn . — Akvon, vinon, bie- 
ron, lakton, alkoholon, petrolon kaj 
petrolesencon, benzinon, tanekstrakt- 
ajojn, ĉiuspecajn oleojn.

G lua jn likvaĵo jn . —  La plej gluajn oleojn, 

glicerinon, siropon, melason, lakon, 
nafton, mazuton.

P asto jn . —  Inkon por presejo, gudron, 
sappaston, asfalton, mustardon, kolor- 
ŝmiraĵojn, frakasitajn fruktojn, frukto- 
konfitaĵojn.

Vidu Kiel la Pumpilo M0UVEX
malmuntita estas simpla

E N Ĉ IU J IN D U STR IO J.

En Francujo la petrolrafinistrejoj uzas pli
ol 15.000 pumpiloj « M 0U V E X  » por
la petrolesenco, ankoraŭ plimultajn 
por oleoj.

La lumgasproduktejoj, la inĝenieraro por

6-

Por ĉiuj uzadoj eĉ opiniitaj

(PUMPILOJ 11 

la vojoj uzas ĝin por la gudro kaj la 
bitumo.

La sukerfarejoj kaj distilejoj por la siropoj 
kaj la melaso.

La militmaristaro, la akvoplialtigejoj de 
la urboj, la fajrobrigadoj, kaj ĉiuj in- 
dustrioj uzas ĝin eĉ por la materioj la 
plej malfacile pumpeblaj.

kiel neeblaj, skribu al:

MOUVEX”)
5, rue du Sabel, PARIS XII (Francujo)
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Novajoj el la Scienca Mondo

Frukt  vitam inoj al sensuna nordo. — Oni tre 
ĝojas en la nordaj svedaj regionoj pro registara 
decido sendi 120.000 kg. da pom oj el la sunaj 
sudaj provincoj de Svedujo por doni vitam inojn  
al la infanoj de la m alvarma nordo. La ŝtato pagos 
kaj la aĉetprezon kaj la sendkoston por tiu vita- 
m insendaĵo al regiono, kie frukto ne kreskas. La 
pom oj estos distribuataj al la infanoj pere de 
lernejoj kaj diversaj kom unum aj aŭtoritatoj. La 
propono estis farata al la registaro laŭ iniciato de 
kelkaj virinorganizoj. Gvidanta m em bro de unu  
el la virinorganizoj, esprim ante dankon al la agri- 
kultura m inistro pro lia rapida ago, diras, ke 
m ultaj el tiuj infanoj verŝajne la unuan fojon en  
sia vivo nun m anĝos pom on. Krom la utilo de 
nutraĵplibonigo por tiuj nordaj regionoj la aranĝo 
ebligas utiligon de la superresto de sudsvedaj 
pom oj. Kvankam  sveda frukto estas ŝatata ekster- 
lande pro sia kvalito kaj certaj kvantoj estas eks- 
portitaj, la rikolto estis ĉi-jare tiel granda, ke ĝi 
donis grandan superreston.

(Sved-lnternacia Gazetservo.)
♦

W ashington-prem io. — Kom isiono reprezen- 
tanta kvin inĝenierajn societojn prezentis la 
1937an W ashington-an prem ion al Dr. F. G. 
Cottrell, \v'ashington D. C.. D-ro Cottrell estas 
kem iisto, kaj m etalurgiisto kiu estas vaste konata 
pro lia laboro je la produktado de Helium o. Li 
estas ankaŭ potenca laboristo en la kam po de In- 
ternacia Lingvo.

(de nia usona korespondanto)

♦

Scienca izoleco de iu ŝtato de Usono. —  La ŝta- 
to M ontana estas en la norda m onta regiono de 
Usono. Tiu ŝtato enhavas tri partojn de Univer- 
sitata sistem o kiuj speciale prezentas sciencajn  
studojn. Ili tri kuŝas, unu for de la aliaj, je m ini- 
m um e 160 km . kaj ekster la ŝtato la plej prok- 
sim a scienca centro  estas je proksim ume 800 km . 
aŭ pli. Por plibonigi la aferon la sciencistoj kaj 
inĝenieroj de M ontana starigis iliajn proprajn tek- 
nikajn societojn. Unue antaŭ m ultaj jaroj stariĝis 
la « M ontana Societo de Inĝenieroj ». ĉi form iĝis 
dum la granda orom inado en ĉi tiu ŝtato dum la

jaroj 1860-80. (1860 en ĉi tiu ŝtato  estas kvazaŭ  
antikva historio.) —  Due: antaŭ iom da m onatoj, 
pro tio ke la Am erika-Fizika-Societaj kunvenoj 
ne venas al la ŝtato, la M ontana Fizika Societo 
form iĝis. La unua kunveno estis en la urbo Butte 
kie troviĝas la M in-lernejo. Tiu ekzem plo m ontras 
ke ĉie, scienculoj kaj inĝenieroj bezonas fakajn  
asociojn. (de nia usona korespondanto)

♦

La alkoholo, la sukero kaj la ligna celulozo. —
La ligno estas tre aktiva produktanto de alko- 

holo, sukero kaj celulozo, kies uzado estas tre 
grava ĉe diversaj industrioj kiel la fabrikado de 
pulvo aŭ de artefarita silko (rajono); tam en, kiam  
oni devas prilabori lignojn, estas tre necese sciigi 
pri la partoj el la arboj kiuj entenas la m aksimu- 
m on de alkoholo aŭ de celulozo. La kem iistoj, 
Gabriel Bertrand kaj Brook, konigis, ĉe la franca 
scienca Akadem io, ke la ligno el la branĉoj en- 
tenas ĉiam pli m ulte da sukerigeblaj gum oj ol la 
ligno el la trunkoj sed m ale m alpli m ulte da celu- 
lozo.

(el la protokoloj de la franca scienca Akadem io)

♦

Internacia film muzeo. — En Hollvvvood (Ho- 
leud), Usono, okazos dum venonta aŭtono, grava 
kongreso, kies celo estas la kreado de internacia 
M uzeo por konservi la ĉefajn produktaĵojn de la 
tutm onda kinem atografio. Tia entrepreno estas 
gravega sed ĝia neceso estas neneigebla, ĉar la 
nuna film o estas ege detektebla kaj pereem a. Post 
kelkaj jaroj, se oni ne havas spcialajn zorgojn, la 
vidaĵoj, sur la kem ia ŝtofo presitaj, heliĝas kaj 
m alaperas. Jam m irindaj verkoj ne plu estas vid- 
eblaj. Laŭ la nuna projekto, industriaj aranĝoj kun  
tre perfekta tekniko faciligos la konservadon de 
negativoj kaj pozitivoj. Estus m alperm esite vidigi 
la konservatajn film ojn antaŭ cent jaroj. Pripensu  
kiom estus interese al ni se ni povus vidi film ojn  
kiuj m ontrus la vivadon de niaj avoj!

(el usona revuo)
♦

Interesa scienca esksperimenta. — La usona 
profesoro Slosson en iu novjorka gazeto rakontis 
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la jenan am uzan okazintaĵon: « Antaŭ ol kom enci 
m ian prelegon, en la laboratorio m i pleniĝis unu  
botelon per pura akvo. Post tio m i bone ŝtopis la 
botelon kaj zorge volvis ĝin en vaton. Kom encinte  
la prelegon m i klarigis al la studentoj, ke ekzistas 
odoroj, kiuj kun nekredebla rapideco disvastiĝas 
en la aero, sed aliaj odoroj m alrapide penetradas 
tra la aero. Ankaŭ la flar-povo de la hom oj estas 
m alegala, luj hom oj tre baldaŭ eksentas iun odor- 
on, aliaj personoj nur post pli longa tem po. Post 
ĉi tiu enkonduko m i m ontris al la studentoj la 
ferm itan botelon kaj m i petis, ke post la m al- 
ferm o de la botelo ĉiu persono, eksentinte la 
odoron de la fluidaĵo, tuj levu sian m anon. M i 
akcentis, ke la botelo entenas kem ie produktitan  
fluidaĵon, kies odoron la publiko verŝajne ne povos 
rim arki; sed la odoro nepre ne faros m alagrablajn  
efikojn. Tiam  m i eltiris la ŝtopilon, starigis la m al- 
ferm itan botelon sur la tablon kaj atendis. Ne 
pasis dek-kvin sekundoj, kaj pluraj personoj en la 
unuaj vicoj levis la m anon. Post kvardek sekundoj 
oni sentis la « odoron » ankaŭ sur la balkonoj de 
la ĉam brego. Post la forpaso de unu m inuto jam  
ĉiu persono tenis la m anon supren, signante per 
tio, ke la « odoro » jam  plenigis la tutan ejon. Bal- 
daŭ m i devis fini la eksperimenton. M i ferm is la 
botelon kaj elportigis ĝin, ĉar pluraj aŭskultantoj 
ricevis m albonfarton por la « penetranta odoro ». 
Jen, kian efikon havis unu botelo da pura akvo! » 

(el Praktiko)
♦

Kie la antikvuloj trovis siajn m etalojn. —  Pro- 
fesoro Percy Quensel, geokem iisto en Stockhol- 
m o, m em origas, ke antaŭ 25 jaroj sciencistoj es- 
prim is la opinion, ke m ineralesplorado proksim - 
iĝas al fina perfektiĝo. Poste venis la epokfarantaj 
eltrovoj de Laues kaj de la du Braggs en la sfero  
de Rontgen-kistalografio, pro kiuj ili ricevis la 
nobelpremion. Tio m alferm is novan epokon por 
la m ineralogi  istoj. La nova m etodo prezentas sen- 
Iim ajn eblecojn por determini la konsiston kaj la 
internan strukturon de m ineraloj.

Geokem io donis novajn rim edojn por esplorado  
pri la disdivido de la elem entoj en la naturo kaj 
pri la leĝoj, kiuj regas tion.

Kiel ekzem plon m enciis la profesoro, ke per 
helpo de geokem io ebligis identigi la kuprom in- 
ejojn, de kiuj venis la kupro por la antikvaj rom aj 
kupraj objektoj.

Li deklaras, ke la nova scienco povas konduki 
al epokfarantaj m alkovroj rilate al ercoj, ĉar laŭ 
la disvido de elem entoj en erco estas ofte eble 
ekscii la kondiĉojn, sub kiuj ĝi form iĝis, kaj ankaŭ  
la sorton, kiun ĝi poste trapasis.

(Sved lnternacia Gazetservo.)

♦

La m ineralaj oleoj kaj la elektrotekniko. —  
Profesoro H. W eiss, el la Scienca Falkultato de 
Strasbourg, klarigas, ke, kvankam principe ĉiuj 
problem oj de lubrikado interesas elektroteknikon, 
iuj uzoj kaj proprecoj de la m ineralaj oleoj aparte 
koncernas tiun fakon de Industrio.

a) KRAKA TENSIO. — Gi estas uzata por 
kontroli la fizikan purecon de la oleoj (enhavo de 
m alsekaj fibroj).

b) KONDUKECO POR KONTINUA AO AL- 
TERNA FLUOJ. —  Kvankam la plenum o de tiuj 
m ezuroj estas delikata pro la perturbo rezultanta 
de la solvita akvo, ili donas interesajn inform ojn 
pri la grado de rafino aŭ la stato de difektiĝo de 
la oleoj.

c) DIFEKTIGO PRI OKSIDIGO. —  Tiun as- 
pekton de la dem ando aparte atentis de dek jaroj 
la Naciaj Sindikataj Cam broj kaj la Internaciaj 
Kom isionoj. La laboroj plenum itaj sub ilia egido  
liveris preciozajn indikojn :

1- e Pri la kom pleksa naturo de la fenom eno de 
la diversaj teknikoj laŭ kiuj ili m anifestiĝas (de- 
ponaĵoj, produktoj gasaj, vaporiĝem aj, solviĝam aj 
en oleo) ;

2 - e Pri la kam po de valideco de la diversaj m e- 
todoj de difektiĝo artefarita uzataj en la eŭropaj 
landoj.

Se la elektristo konas la m anifestojn de la di- 
fektiĝo kiuj lin m alhelpas, li estas kapabla sekve 
provi sian oleon.

d) FENOM ENOJ APARTAJ PRI LA DISKO- 
NEKT1LOJ. —  La parta kaj m om enta dissolvo, 
en la oleo de la diskonektiloj. de la brulem aj ga- 
soj liberigitaj en la m om ento de diskonekto estas 
eble la klarigo de iuj apartaj fenom enoj renkon- 
titaj post serio de sinsekvaj diskonektoj plenu- 
m itaj kun sam a aparato.

(El esperantista parto de la bulteno de 
« Societe Francaise des Electriciens ».

♦
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Nova aplikado de celuloza lano. —  Provoj estis 
farataj por anstataŭigi la kotonajn m eĉojn de 
kandeloj per m eĉoj el celuloza lano aŭ viskoz- 
rajono. Tiuj provoj laŭdire donis grandan kon- 
tentigon.

Kandeloj provizitaj per la novaj m eĉoj brulas 
kun kvieta flam o, estingiĝas tuj post surblovo, ne 
restante inkandeskaj kaj eligante nek fum on, nek  
m alagrablan odoron. Jam estas kalkulite, ke per 

1 Kgm da kotono estas fareblaj 10.000 m etroj 
da m eĉoj por ĉ. 100.000 kandeloj longaj je 
10 cm .

Dum la kristnaskaj festoj, estas uzataj en Ger- 
m anujo, ĉ. 17 m ilionoj da abioj, ornam itaj po  
unu dekduo da kandeloj; tiel ke, sum e, 180-200  
m ilionoj da brulantaj kandeloj necesigas prok- 
sim um e 2.000 Kgm . da m eĉoj.

(El Revuo Teintex —  esperantigis G. Saget.)

♦

Plilongigo de la hom a vivo. — Oni diras, ke 
Doktoro Jam es Kendall profesoro pri kem io ĉe la 
Universitato de Edim burg, inventis likvaĵon, kiu  
okazigas en la hom a korpo, la sam ajn efikojn kiel 
okazus m alplialtigo de la korpa tem peraturo, sen  
tam en vera m alplialtigo de tiu ĉi tem peraturo. 
Per tiu efiko la uzdifekto de la korpo estus m al- 
pli rapida kaj hom oj povus vivi dek jarojn pli 
longe. Ni atendu.

(El brita Revuo.)
♦

Horloĝa m irigaĵo. —  Inter la m ultaj faroj, kiujn  
la edziĝo  de Princino Juliana de Holando okazigis, 
unu ne ricevis ankoraŭ la fam econ kvankam ĝi 
indas vere la adm iron.

La svisa registaro donacis al tiu-ĉi Princino  
luksegan brakhorloĝon, sendube sensimilan en la 
m ondo ne nur pro ĝia beleco sed precipe pro ĝia 
eteco.

La braceleto estas form ita de proksim ume 100  
kunligataj pecoj el pura plateno; la ujo ankaŭ  
estas platena kaj enhavas safirojn kaj briliantojn. 
La plej m iriga parto ja estas la m ovilaro. M al- 
grandegaj nom broj esprim as ĝian am plekson : ĝi 
estas 6,5 m ilim etrojn longa, 2,7 dika kaj 2,13  
gram ojn peza ! La pendoleto batas 21.000 foje 

po horo kaj pezas 0,023 gram ojn. Ordinara haro  
estas kvar- aŭ kvinoble plej dika ol la spiralo kiu  
reguligas la m ovadon!

Oni m alfacile povas konscii la valoron de tiu  
rim arkinda juvelo, kaj la graveco de la laboro  
postulata.

Estas ĉefverko de la svisa tekniko.

(Esperantigis C. Alais.)

♦

Svedujo m em orfestas la faron de John Erics- 
son. —  Antaŭ kelkaj tagoj Svedujo honoris la ri- 
m arkindan faron de unu el siaj plej grandaj in- 
ventistoj. John Ericsson, kiu antaŭ 75 jaroj savis 
la Nordam erikan Union en la interna m ilito per 
la dram eca venko de sia m algranda kirasŝipo  
« M onitor » super la m ilitŝipo « M errim ac » ĉe 
Ham pton Roads. Tiu evento decidis ankaŭ pri la 
fino de la m ilito kaj faris epokon en la historio de 
m arm ilito.

« M onitor >j, inventita kaj konstruita de John  
Ericsson, estis kirasita ŝipo kun tre m algrandaj 
dim ensioj kaj kun unu kanonturo, preskaŭ ne- 
trafebla pro sia m algrandeco, kiu lasis preskaŭ 
nenion de la ŝipokorpo videbla super la akvo, kaj 
la fiera fregato « M errim ac » estis senhelpa kon- 
traŭ ĝi.

John Ericsson faris ankaŭ aliajn rim arkindajn  
inventojn, inter ili la m odernan ŝiphelicon sam - 
tem pe kiel la franco Sauvage kaj varm aeran  
m aŝinon, antaŭulo de la nuna eksplodm otoro. Tiu 
varm aera m aŝino nun troviĝas en la Teknika M u- 
zeo de Stokholm o, kaj ankoraŭ nun oni povas 
funkciigi ĝin.

(Sved-Internacia Gazetservo.)

♦

Sodium lum igata ŝoseo. —  De kelkaj m onatoj, 
en Belgujo, la aŭtom obilistoj uzas ŝoseon lum iga- 
tan per sodium lum o, sur la vojo « Bruxelles-An- 
vers ». Tiu vojo estas 44 km . longa kaj estas la 
unua kiu kunligas du ĉefurbojn. La sodium lum o 
ne lacigas la okulojn kaj m alhelpas ĉiun senton de 
blindigo. Vojoj longaj de kelkaj kilom etroj estas 
sam e lum igataj en iuj landoj, ekzem ple en la ĉir- 
kaŭaĵo de Paris.

(el franca Revuo)
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Paĝoj de Teknika Vortaro

TO N O —  T IN O —  TU N O —  TO N E LO

Letero de S-ro Bernard Long :

M i ne konsentas kun S-roj Ie Brun kaj Ekblad 
ke en ĉi tiu dem ando necesas konsideri dusenc- 
econ, ĉar okazoj de m iskom preno ĉe la koncer- 
naj ideoj estas preskaŭ neatendeblaj kaj plue, 
estas neeble tute eviti hom onim ojn en Esperanto, 
precipe en teknikaj aferoj. Ekz., « turbo n havas 
du tute apartajn signifojn, kaj ĉiuj uzantoj de la 
lingvo uzas « plum o » por skribilo kaj por bird- 
plum o, kvankam ĉiu tiu ekzem plo, kiun oni to- 
leris de la kom enco, estas vere absurba. «Tineo» 
signifas insekton kies larvoj m anĝas vestaĵojn, 
sed povus ankaŭ tute bone traduki la fungon  
Tinea kiu kaŭzas favon. Kaj tiel plu!

Do, m i opinias ke la kutim o estas pli bona ar- 
gum ento, kaj m i esperas ke oni konservos la uz- 
adon de « tuno » por la pezo. Estas tri diversaj 
pezoj, nom e la « m etra » tuno de 1000 kii., la 
angla luno de 2240 funtoj aŭ 1016 kii., kaj la 
usona <( tuno » (« short ton ») de 2000 funtoj aŭ  
910 kii. Sed ni devas uzi unu vorton por ĉiuj tri. 
kaj aldoni adjektivan vorton kiam necese.

Pri la fiŝo, sendube « tonfiŝo n estas iom ri- 
dinda vorto, sed m i ne vidas kialon kontraŭ  
« tino », ĉar ĉu oni povas eĉ im agi konfuzon .' 
(Nek okazos konfuzo eĉ se oni uzados « tuno » 
por tiu granda fiŝo kaj dirus ke certa « tuno » 
pezas trionon da « tuno »).

Pri « tino » en la senco de « kuvo » iaspeca, 
eble ĝi ne havas m ultan utilon, sed eĉ se jes, la 
senco estas klara pro la kunteksto.

Pri « tono », ne necesas forlasi ĝian kutim an 
signifon tiu de sono.

Restas « tonelo ». Persone m i m alaprobas dis- 
vastigon de ĉi tiu vorto kiel sinonim o por « tuno » 
en la senco de pezo, ĉar ĝi ŝip-tuno aŭ volum ena 
tuno; kaj laŭ tia uzado Esperanto estus pli klara 
kaj logika ol la naciaj lingvoj.

Bernard Long.
♦

A M P LIF IK A TO R O —  A M P LIF ILO

Letero de S-ro Sirk :
En la tre interesa artikolo de L.A. W are: Am - 

plifikatoro por longaj telefonlinioj, en la lasta nu- 
m ero de nia Bulteno estas uzata la vorto am pli- 
fikatoro kaj am plifikatora (pliigado), dum ke la 
pasintjare aperinta Vocabulaire Electrotechnique 
Internationale havas sur paĝo 40 sub 05-45-065  : 
Am plificateur : Appareil em ploye pour augm en- 
ter l’am plitude d ’un phenom ene en em pruntant Ie 
supplem ent d ’energie necessaire a une source 
exterieure. Am plifilo. Tio ŝajnas al m i pli bona. 
donas ankaŭ am plifila kaj ankaŭ am plifi, ne bone 
esprim ebla se oni akceptus am plifikatoro.

Sirk. 
E LE K TR O TE K N IK O

La lnternacia Elektroteknika Kom isiono inten- 
cas presi la unuan eldonon de ĝia « lnternacia  
Vortaro » en 1937. (Ci priparoliĝis antaŭe en la 
Bulteno.) ĉi tiu verko kom encita baldaŭ post la 
St. Louis Elektra Kongreso en 1904, am pleksas 
ĉirkaŭ 2000 sciencajn kaj industriajn term ojn  
uzatajn en diversaj branĉoj de Elektrotekniko.

Definoj aperos en la oficialaj lingvoj Angla kaj 
Franca kaj tradukoj doniĝos en Germ ana, Itala. 
Hispana, kaj Esperanto.

La eldono estos lim igita kaj kopioj po 5 2.50  
povas esti reservataj per skribi al la Usona Nacia 
Kom itato de I. E. K., 29 W . 39th St., New York 
City. (El Electrical Engineering.)

♦

La Finnaj ŝtatfervojoj enkondukis laŭeblece Es- 
peranton en la lingvajn kursojn por fervojistoj. 
Faka vortaro estas pretigota.

♦

Pri fizika geografio: S-ro Robert Gerard, pro / 
tesoro en Kolegio de Chalons-sur-M arne (M arne- 
Francujo), intencas starigi kom pletan Vortaroi 
pri la fizika geografio, kies vortoj estas de nun  
duone internaciaj. Al li bonvolu skribi la interes- 
atoj.
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Paĝoj de Esperanto kaj Komerco

K IO N P O V A S FA R I P O R V I T IU A S O C IO .

Sam e kiel ĉe m ilito, am asega atako sur unu  
punkto de la fronto povas m alantaŭenpuŝi la m al- 
am ikon, sam e sufiĉus la agado, subtenata de ĉiuj 
esperantistoj kontraŭ la rutino por trium figi la 
uzadon de Esperanto en la plej diversaj rilatoj 
inter m alsam aj landoj.

ĉu ekzistas fako en la hom a agado kie la di- 
veseco de la lingvoj starigas baron tiel fortan kiel 
la kom erco  ? La kom erco estas do la punkto, kiun  
atako povas plei efike alm iliti.

Jen la celo proponita de la Asocio « Esperanto  
kaj Kom erco »: utiligi praktike Esperanton en la 
kom ercaj rilatoj; per tio m em krei la bezonon; 
tio necesigas la lernadon de la lingvo —  devige aŭ  
ne. negravas — , sed kun lernantoj kiuj sentas la 
bezonon ĝin koni, kaj la neceson ĝin lerni.

.Sed, la kom ercisto estas praktikulo; vi nenion 
tiros de li se vi parolos pri sentem aj belecoj; eĉ 
ne pri la servoj farotaj al li iam de Esperanto, 
kiam ĉiuj ĝin uzos; tam en proponante al li prak- 
tikajn servojn (eĉ tre lim igitajn) sed de nun  
realigeblajn, kaj kiuj faciligos lian kom ercadon, 
ion interesan vi faros.

M i persone eksperim entis la aferon; m i ĉiam  
vigle interesis al nia lingvo kom ercanton kaj ri- 
cevis de li, kion m i esperis venante sim ple al li 
por paroli pri ia afero, eĉ ne tre interesa m em , 
sed havante en la m anoj leteron skribitan Espe- 
rantlingve. Estas necese pruvi al li la utilecon per 
la utiligo.

Se kom ercisto pensas ke eble Esperanto povas 
helpi al li en ia ajn cirkonstanco, direktu lin por 
ko li sciu kiam aniere agi, al kiu li devas sin turni 
kaj faru vian eblon por ke li sukcesu; m i certigas 
al vi, ke li estos tuj varbita kaj allogita ĉe nia m ov- 
ado, kaj li varbos kaj altiros aliajn.

La plej eta reklam o klarigante kun precizeco la 
servojn jam faritajn konvikigos aliajn personojn 
provi m em . Estas do absolute necese, ke ni nin  
organizu iom post iom por doni la servojn ; estas 
necese ke, ĉiulande ni havu asociojn kapablajn, 
en iliaj landoj, fari la sam ajn servojn, kiujn  
frem dlandaj kom ercistoj povus utiligi reciproke.

I iuj Asocioj havus facile la financajn rim edojn 

doni kiom eble plej da servoj, ĉar ili havus m em - 
brojn kaj kotizaĵojn kiel eble plej m ultnom braj, 
de la tem po kiam ili povos pruvi, ke ili povos ĝin 
fari kaj neniu kom ercisto rifuzos pagi la uzitajn 
servojn.

l iuj Asocioj devas konsisti el kom ercistoj kaj 
esti estrataj de fam e konataj kom ercistoj, kies 
honesteco estas certa, por ke ĉiu havu fidon.

Por m ontri la vojon kaj antaŭenpuŝi la m ov- 
adon, la Asocio Esperanto kaj Kom erco m etas je 
la dispono de ĉiu kom ercisto de ia ajn lando sian 
helpon, sian organizaĵon, siajn servojn.

Skribu rekte al la sekretario kies adreso trov- 
iĝas ĉi-sube.

La Asocio « Esperanto kaĵ Kom erco » petas ke 
ĉiu frem landa esperantista kom ercisto laboru por 
la kreado en sia lando de Asocio sim ila al Esper- 
anto kaj Kom erco, kaj sciigu siajn klop>odojn kaj 
la rezultatojn al la sekretario.

Nia Asocio petas, ke ĉiu kom ercisto, frem da aŭ  
ne, konigu siajn nom on, specialaĵon kaj adreson 
al nia sekretario por ricevi dokum entojn.

Nia Asocio iretas, ke la esperantistaj ĵurnaloj 
represu tiun artikolon por helpi la m ovadon.

Devas esti facile progresigi la lingvon Esperan- 
to en la kom erco sed nur uzante kun persisteco 
tiun m etodon.

La estraro de la Asocio « Esperanto kaĵ Ko- 
m erco » konsistas el :

%

Prezidanto: S-ro Andre BAUDET Inĝeniero de « Arts et 
Manufactures ». Prezidinto de Chambre de Commerce 
de Paris. Estinta ĝenerala komisaro de la franca regist- 
aro ĉe la ekspozicio de Bruxelles 1935.

Vic-Prezidanto: S-ro Andre PETIT, Inĝeniero des « Arts et 
Manufactures ». Konstruisto de la pumpiloj «Mouvex».

Sekratario: S-ro Charles MARSEILLE, Inĝeniero des « Arts 
et Manufactures », 44, rue de Lisbonne, Paris 8e.

Anoj de la Komitato: F-ino GERARD, S-roj L. BADOIS,, J. 
BALLIMAN, Marcel DENY, Marcel DUPUIS, Albert 
DUPUIS, J. DUSAUSOY, M. GRANDJEAN, C. ROUS- 
SEAU, L. SYSTERMANS, G. WARNIER.

Vi povos peti sciigojn, la « Asocio Esperanto 

kaj Kom erco » m eritas vian fidon.

Skribu al la sekretario por ĉiuj sciigoj.

Andre PETIT,
Vic-prezidanto de Esperanto kaj Komerco.
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Japanaj prezoj

Unu el niaj kunlaborantoj rakontas : Kun sperta 
Orient-aziano m i vizitis en Dairen Japanan gran- 
dan varm agazenon. M i deziris aĉeti unu krajonon. 
Sed, la vendistino respondis: Ni nur vendas po  
dekduo. M i aĉetis —  ĉar la vendistino estis tre 
ĉarm a kaj... kalkulinte laŭ eŭropa kutim o m i donis 
l Yen. Kia m iro, kiam la ĉarm a fraŭlino redonis 
72 Sen... do, tuta dekduo da krajonoj kostis nur 
RM  0.19. Nekredeble! Kion diras la fakulo al tiu  
fakto  ?

lam  m i legis ke la Japanoj oferas en Eŭropo poŝ- 
horloĝojn « laŭ pezo ». Kial ne ? En la horloĝ- 
vendejoj de Dairen m i vidis tiajn m iraklaj objek- 
vendejoj de Dairen m i vidis tiajn m iraklajn objek- 
tojn en la m ontrofenestroj arangitajn kiel pom oj, 
sed peco kaj peco po RM 1.40.

Tre beletaj horloĝoj, la nikellada kapsulo farita 
el unu peco kaj herm etike ferm ita tiel ke ne povas 
pkazi m alpuriĝo kaj... ankaŭ ne riparigo. La 
m ontriloj estis verde em ajlitaj kaj ornam itaj kun  
oraj linioj, la ciferplato estis nigra kaj portis la 
surskribon « Guaranteed ». Strange estis ke la 
m ontriloj m oviĝis ne kiel kutim e en la senco de 
la horloĝm ontriloj sed inverse, sekve ankaŭ ĉiuj 
ciferoj estas laŭ tio inverse lokitaj. En m ia pen- 
siono m i m ontris la horloĝon fiere al alia m alnova 
sperta orientaziano. Vidu —  poŝhorloĝo —  RM ark  
1.40 —  hejm e ni pagas por tia objekto alm enaŭ  
RM ark 10,— ... Kiel faras tion la Japanoj?

O  —  respondis la sinjoro —  tiuj japanaj horloĝoj 
tute ne estas m albonaj. Rigardu nnan braceletan  
horloĝon : m i jam portas ĝin 4 sem ajnojn. Se ĝi 
iam ĉesos funkcii. . m i aĉetos novan... tri RM ar- 
koj ja ne estas m ulte da m ono. Antaŭ ĉio, konsi- 
deru jenan: ĉu m i aĉetas en la daŭro de 10 jaroj 

10 horloĝojn po RM arkoj 3.— , de kiuj ĉiu funk- 
cias unu jaron, tio estas tute la sam a kiel se m i 
aĉetas unu por RM arkoj 30.— , por kiu m i eble 
devas pagi en la daŭro de 10 jaroj 10.—  aŭ 20.—  
RM arkojn por riparoj. En tio kuŝas la sekreto de 
la japana industrisukceso.

La plej m ultaj hom oj ĉi tie ne povas aĉeti m ul- 
tekostajn bonkvalitajn varojn; m alm ultekostaj 
varoj ja pli rapide estas foruzataj, kaj ju pli rapida 
la foruzado, des pli rapide devas esti aĉetata an- 
stataŭajo. Sekve la Japana industrio daŭre estas 
plenokupata kaj povas plibonigi daŭre sian pro- 
duktadm etodon kaj siajn produktojn.

Krom e unu problem o estas konsiderinda... la 
problem o de la senlaboreco. En Eŭropo ĝi estas 
sekvo de la bonkvaliteco de la produktoj: ju pli 
longdaŭra estas la artiklo, des pli m alfrue okazos 
la anstataŭigo, —  despli m alm ulte fum as la ka- 
m entuboj de la fabrikoj. Ĝis ĉi tie parolis la orien- 
taziano... kiam  okazis, ke la knabeto de la m astr- 
ino ĵetis la horloĝon sur la m olan tapiŝon. Jen ĝi 
kuŝis, la bela horloĝo! Kvankam ĝi falis sur tute 
m olegan tapiŝon, ĝi ne plu funkciis. La horloĝo  
m ortis! Post tritaga servo! Sekve de falo el alto  
de nur 30 centim etroj. La m alnova sperta aziano 
ridis kaj diris: Jen kiel prava estas nia teorio! M i 
vetas ke vi ankoraŭ hodiaŭ aĉetos novan ! Li gajnis 
la veton! Kiam m i m ontris ĝin al li, li diris... ho. 
m i ankaŭ bezonas novan, m i banis m in hodiaŭ ĉe 
la m arbordo, eble la aero estis tro m alseka kaj... 
pro tio m ia bracelethorloĝo strikas.

Kaj nun, karaj legantoj... pridiskutu la proble- 
m on laŭ via vidpunkto.

(el Kom ercista Esperanta Unio.)

E speran to en la praktiko estu n ia fina ce lo , ĉu ne ?
E speran tisto j, k iu j ink linas ka j kapab las traduk i tekn ika jn artiko lo jn pri D iesel-m otoro j 

por aperig i ilin en s ia j nacia j gazeto j tekn ika j, bonvo lu sc iig i s ia jn nom ojn ka j adresojn a l 
subskrib in to :

G . van H E E K , G eerd inksw eg 58 , H engels (o), N ederlando.



BULTENO DE I.S.A.E. KAJ DE T.V. 15

BIBLIOGRAFIO

Pri problem o de internaciigo de scienceteknika  
term inaro. —  L. Drezen. LI la rusa lingvo tradu- 
kis A. Sam ojlenko.

Tio estas interesa pritrakto de la evoluo de 
sciencaj, m atematikaj kaj teknikaj sim boloj kaj 
term inoj en la diversaj lingvoj de la m ondo kaj 
de la provoj jam faritaj kaj eventuale farotaj por 
norm igi kaj internaciigi ilin. La originalo estas 
prezentita al la Kom isiono por Teknika Term ino- 
logio ĉe Sovetunia Akadem io de Sciencoj kaj al la 
Konferenco de la Internacia Asocio de Norm ig- 
asocioj (ISA).

Ln Espero Katolika (M arto 1937) ni legis 
sciencan artikolon pri la tom botuko konservata 
en Kapelo de la Rega Palaco, en Torino. Kia ajn  
estas la pensm aniero, tio estas interesa ekkoni la 
rezultaton de la m edicinaj studoj, faritaj laŭ la 
lastaj rim edoj de la Scienco.

—  Kleines Taschensvdrterbuch Deutsch— Es- 
peranto von Dr. Em il Pfeffer, Reinhold-Verlag. 
W ien 1937. 32 pagoj.

M algranda kajero laŭ sam a sistem o kaj form ato  
kiel la kutim aj ŝlosiloj. Praktika kaj utila libreto  
por la landoj, kie uzigas la germ ana lingvo.

M uusses Esperanto Biblioteko (Redakcio: J. 
Gluck, T. Jung kaj J.H .J. W illem s) kom encas 
aperi nova biblioteko M .L.B., ĉe la eldonejo J. 
M uusses en Purm erend (Nederlando) ; gi enhavos 
verketojn originalajn kaj tradukitajn, preci|>e 
tiajn, kiuj interesas la Esperantiston. Ekzem ple, 
pri historio kaj evoluo de la m ondiinkva ideo kaj 
de Esperanto; krom e verketojn el diversaj bran- 
ĉoj de scienco, kulturo, arto, ktp. ; novelojn kaj 
rakontojn tradukitajn kaj originalajn.

Nun ekaperis :
N-ro 1 : « L.a grandaj filozofoj kaj la universala 

lingvo », verkita de J. Glŭuck.
N-ro 2 : « Rusaj noveloj » enhavas du novelojn : 

« La fatalisto n de Lerm ontov kaj « La m aljuna 
Eleska » de M am in-Sibirjak.

N-ro 3: « De M uheddin ĝis M undilatin n, verk- 
ita de Teo Jung.

Por la Franclingvanaj lernantoj. —  En nia M aja 
num ero, ni parolis pri la nova ilustrita kurso de 
Esperanto de D-ro 5zilagyi. Ni estas feliĉaj ho- 
diaŭ konigi kelkajn detalojn pri la francan eldo- 
non de tiu bonega libro, jus eldonita de la « Esp. 
Centra Librejo» de Paris, vere dankinda pri tiu  
bela eldono: « Cours Illustre d ’Esperanto» 
(m ethode directe) par Ie docteur Ferenc 5zilagyj, 
adaptation francaise par Ie professeur W arin- 
ghien. Esperantista Centra Librejo, li rue de Se- 
vres Paris, (kolekto de Franca Esperanta Insti- 
tuto) unu libro 15x22,50, 100-paga. 6 fr. fr.

Elektro. —  La aŭtoro, sinjoro Hiovici, indikas 
m etodon por la desegno, per punktoj, de ciklo de 
histerezo, plikorekta ol tiu kiun oni ĝenerale 
uzas. Li, poste, priskribas specialan turniĝantan 
inversilon (laŭ du form oj), kiu tre sim pligas la 
aplikadon de la m etodo kiun li proponas. (Bul- 
teno de la franca societo de Elektristoj.)

En Austria Esperantisto (M ajo), belaj foto- 
grafajoj pri kablofervojo (teleferoj) kaj interesa 
artikolo kun bildoj, pri novorganizo) ĉe federaciaj 
fervojoj.

Vivo de nia Asocio

Tria lis to de n ia j m em bro j, por la ja ro 1937 . 

(K o tizo j ricev ita j ĝ is la dekkv ina de M ajo .) 

Aŭstrujo. —  S-ro Sirk.
Belgujo..—  S-ro Em ile Jacques.
Brazilo. —  S-roj Porto Carreiso Neto, Couto Fer- 

nandez.
Francujo. — S-roj Aussenac, Cogez, Lechelle,

Philippe, Prud ’hon, Thiolay, ilt
T'>

nduel.
Svedujo. —  S-ro Beckm an.
Usono. — S-roj Ballard, Gaines, Kerm it Eike, 

M cQuown, Stern, Sassm uth, W entz.-IALA.



Por ĉiuj gazetoj, revuoj, 
por ĉiaj presaĵoj,

libroj;

La plej malkara,

La plej akurata,

La plej bona,

La presejo estas:

Belga Esperanto-lnstituto
Koopera Societo

W illem sstrato 21, Poŝtkonto : 1689.58

ANTVERPENO. Telefono : 732.99

Pagoj de I.S.A.E. - Raporto de la Sekretario-Kasisto

K O M P A R A TA B E LO .

pri la sta to de la K aso dum  la las ta ja ro (en franca j franko j) de la l-a de Jun io  

1 -a de Jun io 1937 .

E LS P E ZO J :

1936 ĝ is la

Fr. 3.314,60
ENSPEZOJ :

Kotizaj................................ Fr. 3.091,00 Bultenaj................................
Diversaĵaj ............................ Fr. 763,50 Afrankaj................................ Fr. 200,80

Oficejaj kaj diversaj .... Fr. 260,00
Restis en kaso la l-an de Junio

1936  ................................ Fr. 3.645,10 • Fr. 3.775.40
Restas en la kaso je la l-a de

•
-» .

Fr. 7.499,60 Junio 1937 ....................... Fr. 3.724,20

Tre estim ataj kolegoj,
Cu vi ne kredas, ke nun estas m om ento varbi

Kotizoj ricevitaj Restis en Kaso 

la 1 -an de Junio

1928/29 . . 3.240,55 9.108,35
1929/30 . . 3.919,85 8.108,55
1930/31 . . 4.563,85 6.745,15
1931/32 . . 4.023,09 4.429,55
1932/33 . . 2.984,20 4.325,10
1933/34 . . 2.471,35 3.025,20
1934/35 . . 2.527,10 3.003,25
1935/36 . . 2.531,00 3.645,10
1936/37 . . 3.091,00 3.724,20

novajn m em brojn de ISAE, ĉar vi havas en la 
m anoj tri ekzem plerojn de la nova Bulteno?

Ilin m ontru, rim arkigante la belan aspekton, la• 
m alaltan kotizon, ktp... kaj varbu!

JU B ILE A K O N G R E S O .

Doktoro W . RONBIN, prezidanto de T.E.K .A ., 
petis al Doktoro BUJVvlD. prezidanto de ISAE. 
ke la du Asocioj organizu kom unan ĝeneralan  
kunvenon dum la jubilea Kongreso de W arszawa. 
Tiu kunveno estus grandega, propaganda kaj eĉ 
reprezentata. Kom preneble, nia Asocio respon- 
dis jese. D-ro ROBIN bonvolis konsenti ke li m em  
organizu tiun kunvenegon.


